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1 Об’єкти вивчення 
і методи досліджень 
фізичної та суспільної 
географії України. 
Джерела географічної 
інформації

Предмет вивчення курсу «Україна у світі: 
природа, населення». Методи досліджень фі-
зичної та суспільної географії. Джерела гео-
графічної інформації. Значення знань із фі-
зичної та суспільної географії України

Природні умови, природні ре-
сурси, методи збирання фізико-
географічної інформації: польо-
ві, стаціонарні та дистанційні

2 Географічні дослі-
дження території 
України в минулому 
і тепер

Стародавній етап географічного пізнання. Се-
редньовічний етап географічного пізнання 
(кінець V — XVII ст.). Географічні дослі-
дження в XIX — на початку XX ст. Сучасні 
географічні дослідження

РОЗДіл I. ГЕОГРафічНа каРта та РОбОта З НЕю

3 Географічні карти та 
їхні елементи. карто-
графічні проекції

Відмінності географічної карти від інших мо-
делей земної поверхні. Створення географіч-
них карт. Як відрізняються географічні кар-
ти за характером спотворень

картографічні проекції: азиму-
тальна, циліндрична, конічна

4 Способи зображення 
об’єктів і явищ на 
оглядових і тематич-
них картах. класифі-
кація карт

Способи зображення на картах об’єктів 
і явищ. Умовні знаки оглядових загально-
географічних карт. Види умовних знаків на 
тематичних картах. класифікація географіч-
них карт

Загальногеографічні та тема-
тичні карти, великомасштабні, 
середньомасштабні та дрібно-
масштабні карти, умовні  знаки

5 Сучасні картографічні 
твори і джерела ін-
формації та робота 
з ними

Географічні атласи. Геоінформаційні системи Географічний атлас, геоінфор-
маційні системи

6 топографічні карти та 
їх практичне викорис-
тання

Значення топографічних карт. Що відобра-
жено на топографічних картах. Вимірюван-
ня напрямків за топографічною картою. Ви-
мірювання відстаней і висот. Прямокутні ко-
ординати та їх визначення

топографічна карта, азимут, 
географічні координати, пря-
мокутні координати

7 Практична робота 1. Визначення напрямків, відстаней, площ, гео-
графічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною 
картою

РОЗДіл II. ГЕОГРафічНий ПРОСтіР УкРаїНи

8 Основні поняття полі-
тичної географії

Політична карта світу, її елементи. історія 
формування політичної карти світу. Держав-
ний лад

СШа, китай, Німеччина, Росія, 
канада, австрія, Мексика, брази-
лія

територія, країна, держава, за-
лежні країни і території, мо-
нархія, республіка, унітарні та 
федеративні держави

9 Географічне положен-
ня України

Загальні відомості про територію і кордони. 
фізико-географічне положення. Економіко-
гео графічне положення. Політико-географіч-
не і геополітичне положення України. Прак-
тична робота 2. Позначення на контурній 
карті кордонів і назв сусідніх держав, край-
ніх точок, географічних центрів України та 
Європи; визначення координат точок, про-
тяжності території країни в градусах і кіло-
метрах

Острови (Зміїний, Джарилгач), 
півострови (кримський, керчен-
ський), коси (арабатська Стрілка), 
затоки (каркінітська), протоки 
(керченська)

кордони, фізико-географічне 
положення, економіко-геогра-
фічне положення, політико-
гео графічне і геополітичне по-
ложення
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10 Зміни меж України 
від початку XX ст. та 
сучасний адмі-
ністративно-тери-
торіаль ний устрій

Зміни меж України від початку XX ст. Су-
часний адміністративно-територіальний 
устрій України

київ, Севастополь адміністративно-територіальні 
одиниці України, автономна 
республіка, області, райони, 
міста зі спеціальним статусом, 
населені пункти

11 час на території 
України

Міжнародна система відліку часу. Як визна-
чити різницю в місцевому часі пунктів. Як 
визначити різницю в поясному часі пунктів. 
Який час називають літнім. Практична робо-
та 3. аналіз карти годинних поясів світу. 
Розв’язування задач на визначення часу

Гринвіцький меридіан Місцевий час, поясний час, літ-
ній час, всесвітній час

12 Узагальнення, перевірка і корекція знань за розділами «Географічна 
карта та робота з нею» і «Географічний простір України»

РОЗДіл III. ПРиРОДНі УМОВи і РЕСУРСи УкРаїНи

тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

13 Великі форми рельєфу фізична карта України. Рівнини. Гори Східноєвропейська рівнина, низо-
вини (Придніпровська, Причорно-
морська, Закарпатська, Поліська); 
височини (Придніпровська, По-
дільська, Донецька, Приазовська, 
Хотинська); гори (Українські кар-
пати, кримські); вершини (Говер-
ла, Роман-кош, берда)

Рівнини, височини, низовини, 
гори

14 Найбільші тектонічні 
структури в ме жах 
України, їхнє співвід-
ношення з великими 
формами рельєфу

Найбільші тектонічні структури. тектонічні 
структури Євразійської літосферної плити та 
Середземноморського поясу. Практична ро-
бота 4. Встановлення за картами (тектоніч-
ною, геологічною, фізичною) зв’язків між 
тектонічними структурами, рельєфом, геоло-
гічною будовою та корисними копалинами 
у межах України (початок)

Східноєвропейська платформа, 
Український щит, Волино-Поділь-
ська плита, Дніпровсько-Донецька 
западина, Причорноморська запа-
дина, Скіфська платформа, Доне-
цька складчаста область, карпат-
ська і кримська складчасті системи

тектонічні структури, плат-
форма, плита, щит, западина, 
складчаста область, складчаста 
система

15 Геологічна історія 
Землі

Геохронологічна таблиця. Геологічна карта. 
історія формування тектонічних структур. 
Зміна природних умов протягом антропоге-
нового періоду. Вплив геологічної будови 
й тектоніки на діяльність людини

Геологічний час, геохроноло-
гічна таблиця, геологічна кар-
та, антропогеновий період, зле-
деніння

16 Закономірності поши-
рення типів і форм 
 рельєфу

Неотектонічні рухи і сучасний рельєф Украї-
ни. Невеликі форми рельєфу та їхні типи. 
Рельєф і діяльність людини

Сейсмоактивна зона гір Вранча, 
грязьовий вулкан Джау-тепе

Неотектонічні рухи, денудація, 
акумуляція, ерозійно-акумуля-
тивний рельєф, денудаційний 
рельєф, гравітаційний рельєф, 
карстовий рельєф, еоловий 
 рельєф, суфозійний рельєф

17 Різноманітність міне-
рально-сировинних 
ресурсів. Паливні ко-
рисні копалини

Різноманітність мінерально-сировинних ре-
сурсів. Паливні корисні копалини

Донецький та львівсько-Волин-
ський кам’яновугільні басейни, 
Дніпровський буровугільний ба-
сейн, Західний, Східний, Півден-
ний нафтогазоносні райони

Мінерально-сировинні ресурси 
(або корисні копалини), палив-
ні корисні копалини, вугілля, 
природний газ, нафта, торф, 
сланці
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18 Рудні корисні копа-
лини

Рудні корисні копалини (руди) криворізький залізорудний басейн, 
кременчуцьке родовище залізних 
руд, Придніпровський марганцево-
рудний басейн, іршанське родови-
ще титанових руд, Побузький хро-
мітово-нікелеворудний район

Рудні корисні копалини (руди), 
залізна руда, марганцева руда, 
хромова руда, нікелева руда, 
титанова руда

19 Нерудні корисні копа-
лини. Раціональне ви-
користання мінераль-
но-сировинних ресур-
сів

Нерудні корисні копалини. Господарська 
оцінка мінерально-сировинних ресурсів, про-
блеми їх раціонального використання та охо-
рони. Особливості геологічної будови, рельє-
фу та мінеральних ресурсів своєї місцевості 
(населеного пункту і його околиць). Прак-
тична робота 4 (закінчення)

артемівське, Слов’янське, Солот-
винське родовища кам’яної солі, 
калуське родовище калійної солі, 
Яворівське родовище сірки, Завал-
лівське родовище графіту

Нерудні (або неметалеві) корис-
ні копалини, кам’яна сіль, ка-
лійна сіль, сірка, графіт

20 Узагальнення, перевірка і корекція знань за темою «Рельєф, текто-
нічна та геологічна будова, мінеральні ресурси»

тема 2. клімат і кліматичні ресурси

21 Основні клімато твірні 
чинники та їх взаємо-
дія

Основні кліматотвірні чинники. Вплив на 
клімат України радіаційного чинника. 
Вплив на клімат України циркуляційного 
чинника. Вплив на клімат України характе-
ру підстилаючої поверхні

Сонячна енергія, циркуляція 
атмосфери, підстилаюча по-
верхня, повітряні маси, атмо-
сферний фронт, циклон, анти-
циклон

22 Основні кліматичні 
показники

температура повітря. атмосферні опади та їх-
ній річний хід. Розподіл вітрів переважаючих 
напрямків. Практична робота 5. Визначення 
вологості повітря за заданими показниками

температура повітря, вологість 
повітря, опади, коефіцієнт зво-
ложення

23 Практична робота 6. Встановлення особливостей клімату різних ре-
гіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм

24 кліматичні ресурси. 
кліматичні сезони. 
Несприятливі погод-
но-кліматичні явища

кліматичні ресурси. кліматичні сезони. Не-
сприятливі погодно-кліматичні явища

кліматичні ресурси, кліматич-
ні сезони, посуха, суховій, пи-
лові та чорні бурі, сильні вітри, 
хуртовина, ожеледь, туман, 
гроза, град, заморозки, посуха 

25 Метеорологічна служ-
ба. Охорона повітря

Прогнозування змін погоди. Зміни клімату. 
Вплив погодно-кліматичних умов на життя 
і господарську діяльність людини. Охорона 
атмосферного повітря. Особливості клімату 
своєї місцевості

Погода, температура повітря, 
вологість повітря, опади

тема 3. Води суходолу і водні ресурси

26 Склад вод суходолу. 
будова річкової доли-
ни. Вплив рельєфу на 
річки

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. 
будова річкової долини. частини річки. Па-
діння і похил річки. Річкові системи та річ-
кові басейни

Дніпро, Сіверський Донець, Пів-
денний буг, Дністер, Дунай

Поверхневі води, річка, річко-
ва долина, річище, заплава, те-
раси, корінний берег, меандри, 
пороги, водоспади, падіння річ-
ки, похил річки, річкова систе-
ма, річковий басейн, вододіл

27 Річковий стік і його 
характеристики. Жив-
лення і режим річок

Відмінності розподілу річкового стоку по те-
риторії України. Густота річкової мережі. 
Витрати води й об’єм стоку. Відмінності рі-
чок різних частин України за джерелами вод-
ного живлення. Водний режим річок України

Річковий стік, живлення рі-
чок, режим річок, витрати во-
ди, об’єм стоку, повінь (водо-
пілля), паводок, межень
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28 Озера, болота, водо-
сховища, підземні во-
ди. Водні ресурси та 
їхнє раціональне ви-
користання

Озера. болота. Водосховища. канали, зрошу-
вальні системи. Підземні води. Забезпечення 
України та її частин водними ресурсами. 
Проблеми використання і охорони водних 
ресурсів. Практична робота 7. Позначення на 
контурній карті найбільших річок, озер, во-
досховищ, каналів, боліт України

Озера (Ялпуг, Сасик, Шацькі, Си-
невир); лимани (Дніпровсько-бузь-
кий, Молочний, Дністровський); 
водосховища (київське, канівське, 
кременчуцьке, каховське, Дніп-
ровське, Дніпродзержинське); 
 канали (Північнокримський, Дніп-
ро—Донбас, каховський); артезі-
анські басейни (Дніп ровсько-До-
нецький, Волино-Подільський, 
Причорноморський)

Озеро, болото, водосховище, 
канал, підземні води, водні ре-
сурси, водний баланс

29 Узагальнення, перевірка і корекція знань за темами «клімат і клі-
матичні ресурси», «Води суходолу і водні ресурси»

тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

30 Умови ґрунтоутворен-
ня. Найпоширеніші 
типи ґрунтів

Ґрунт і умови ґрунтоутворення Ґрунт, умови ґрунтоутворення, 
структура ґрунту, ґрунтові го-
ризонти, родючість, карта 
ґрунтів України

31 Закономірності поши-
рення ґрунтів. Ґрун-
тові ресурси

Закономірності поширення ґрунтів на тери-
торії України. Ґрунтові ресурси та їх охо рона

Ґрунтові ресурси, дерново-під-
золисті ґрунти, сірі лісові ґрун-
ти, чорноземи (опідзолені, ти-
пові, звичайні, південні), ка-
штанові ґрунти

32 Практична робота 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів 
України

тема 5. Рослинність. тема 6. тваринний світ України

33 Закономірності поши-
рення типів рослин-
ності

типи рослинності. Закономірності поширен-
ня типів рослинності. Вплив господарської 
діяльності на рослинність. червона книга 
України 

типи рослинності: лісова, луч-
на, степова, болотна, прибе-
режно-водна, водна, червона 
книга України

34 Закономірності поши-
рення тваринного 
 світу

Різноманітність тваринного світу. фауніс-
тичні комплекси. Наслідки впливу людської 
діяльності на тваринний світ

фауністичні комплекси

35 Узагальнення, перевірка і корекція знань за темами «Ґрунти та 
ґрунтові ресурси», «Рослинність», «тваринний світ України»

тема 7. ландшафти України

36 Поняття про ланд-
шафт. карта «ланд-
шафти України»

Природно-територіальний комплекс (ланд-
шафт). чинники ландшафтоутворення. кла-
сифікація природних ландшафтів України. 
Дослідження ландшафтів

Природно-територіальний 
комплекс, ландшафт, чинники 
ландшафтоутворення, класифі-
кація природних ландшафтів: 
клас — тип і підтип — вид

37 Районування природ-
них ландшафтів. 
 антропогенні ланд-
шафти

Поняття про фізико-географічне районуван-
ня. критерії виділення одиниць фізико-гео-
графічного районування. Значення фізико-
географічного районування. антропогенні 
ландшафти 

фізико-географічне районуван-
ня, одиниці районування: краї-
на, зона, підзона, край, об-
ласть, район, антропогенний 
ландшафт
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38 Природна зона міша-
них лісів

Особливості географічного положення та 
природних компонентів. ландшафти. При-
родні ресурси й екологічні проблеми зони. 
фізико-географічні відмінності 

Волинське Полісся, Житомирське 
Полісся, київське Полісся, черні-
гівське Полісся, Новгород-Сівер-
ське Полісся, Шацький природний 
національний парк, черемський 
природний заповідник, Рівнен-
ський природний заповідник

39 Природні зони широ-
колистяних лісів та 
лісостепу

Географічне положення та межі зон. чому 
в межах зони лісостепу поєднуються ліси та 
степи? фізико-географічні краї зони широко-
листяних лісів і лісостепу

Дністровсько-Дніпровський лісо-
степовий край, лівобережно-Дні-
провський лісостеповий край, Се-
редньоруський лісостеповий край

40 Степова природна зо-
на колись і тепер

Географічне положення та умови формуван-
ня ландшафтів. Причини безлісся степу. Змі-
ни ландшафтів під впливом діяльності люди-
ни. Охорона природи. Підзони степової зони 

Північностепова підзона, середньо-
степова підзона, південностепова 
підзона, біосферний заповідник ас-
канія-Нова, Дунайський біосфер-
ний заповідник, Дніпровсько-Оріль-
ський природний заповідник, азо-
во-Сиваський національний парк, 
національний парк «Святі гори», 
національний парк «Великий луг»

41 Практична робота 9. Складання порівняльної характеристики при-
родних зон України (за вибором)

42 Українські карпати: 
загальні риси природ-
них умов і висотна по-
ясність ландшафтів

Розміри та географічне положення. Найваж-
ливіші риси геологічної будови й рельєфу. 
Особливості клімату карпат. Загальні риси 
рослинного покриву. Висотна поясність 
в Українських карпатах 

Гори Говерла, бребенескул, Піп-
іван; масив чорногора, Рахівські 
гори, чивчинські гори, Вулканіч-
ний хребет

43 кримські гори: за-
гальні риси природ-
них умов і висотна по-
ясність ландшафтів

Рельєф, геологічна будова, корисні копалини. 
Особливості клімату, вод, ґрунтового покри-
ву. Загальні риси органічного світу. Висотні 
пояси в межах різних схилів кримських гір 

Зовнішнє пасмо, Внутрішнє пасмо, 
Головне пасмо, бабуган-яйла з го-
рою Роман-кош

44 Природні умови і ре-
сурси чорного та 
азовського морів

Загальна характеристика природних комп-
лексів морів. Взаємозв’язки в системі «мо-
ря — прибережний суходіл». Природні ре-
сурси й господарське використання морів

чорне море, азовське море Солоність, течія, протока, 
 затока

тема 8. Природокористування

45 Природно-ресурсний 
потенціал України та 
його використання

класифікація природних ресурсів, їх вико-
ристання. Мінеральні ресурси, їх викорис-
тання й охорона. Земельні ресурси, їх вико-
ристання й охорона. Водні ресурси і їх вико-
ристання. лісові ресурси і їх використання. 
Рекреаційні ресурси

Природокористування, природ-
ні ресурси, мінеральні ресурси, 
земельні ресурси, водні ресур-
си, лісові ресурси, рекреаційні 
ресурси 

46 Природно-заповідний 
фонд і національна 
екологічна мережа 
України

Законодавчі акти про природно-заповідний 
фонд України. Національна екологічна мере-
жа України. Практична робота 10. Позначен-
ня на контурній карті об’єктів природно-за-
повідного фонду України 

біосферні заповідники: асканія-
Нова, карпатський, Дунайський 
і чорноморський; природні запо-
відники: карадазький, Україн-
ський степовий, Медобори, канів-
ський, Поліський; національні

Природно-заповідний фонд, на-
ціональна екологічна мережа, 
природний заповідник, біосфер-
ний заповідник, національний 
природний парк, регіо нальний 
ландшафтний парк, заказник,
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природні парки: карпатський, Шаць-
кий, Синевир, Подільські товтри; ре-
гіональний ландшафт ний парк «Мео-
тида», дендрологічні парки: «Софіїв-
ка» (місто Умань), «Олександрія» 
(місто біла Церква), тростянецький 
(ічнянський район чернігівської об-
ласті); широтні національні екологіч-
ні коридори: Поліський, Галицько-
Слобожанський, Південноукраїн-
ський і Прибережноморський

пам’ятки природи, заповідне 
урочище, ботанічний сад, ден-
дрологічний парк, зоологічний 
парк, парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва

47 Моніторинг навко-
лишнього середовища

Сутність моніторингу. Природокористування 
в умовах сталого розвитку

Екологічна ситуація, моніторинг 
навколишнього середовища

48 Узагальнення, перевірка і корекція знань за темами «ландшафти 
України», «Природокористування»

РОЗДіл IV. НаСЕлЕННЯ УкРаїНи та СВітУ

49 кількість населення 
у світі та Україні

Сучасна кількість населення світу і України. 
Природний рух населення. типи відтворення 
населення. Демографічна політика. аналіз по-
казників природного руху населення в Украї-
ні. Зміни кількості населення у світі й Украї-
ні. Практична робота 11. Обчислення показни-
ків природного та механічного руху населення 
в різних регіонах України (початок)

китайська Народна Республіка, 
Республіка індія, Сполучені Шта-
ти америки, індонезія, бразилія

Демографія, природний рух 
(відтворення) населення, типи 
відтворення населення, демо-
графічна політика, демографіч-
ний перехід, демографічний ви-
бух, демографічна криза, депо-
пуляція

50 Механічний рух (мі-
грації) населення. 
Українська діаспора 

Поняття про механічний рух (міграції) насе-
лення. Причини і наслідки зовнішніх міграцій 
у світі. Українська діаспора. Сучасні зовнішні 
міграції в Україні. Внутрішня міграція. Прак-
тична робота 11. Обчислення показників при-
родного та механічного руху населення в різ-
них регіонах України (завершення)

Механічний рух (міграції) на-
селення, еміграція, імміграція, 
діаспора, сальдо міграцій, ма-
ятникова міграція

51 Статево-віковий склад 
населення  світу 

Статева структура населення світу. Вікова 
структура населення світу і країн із різним 
типом відтворення. тривалість життя насе-
лення світу і різних країн

Статева структура населення, 
вікова структура населення 

52 Практична робота 12. аналіз статево-вікових пірамід України та 
окремих країн світу

53 Густота населення 
в різних частинах сві-
ту й України

Густота населення та закономірності її розпо-
ділу у світі. Густота населення України, її 
територіальні відмінності

Густота населення 

54 Розселення населення 
у світі

Поняття про розселення населення. історія 
формування мережі розселення. Міські насе-
лені пункти. Урбанізація. Міське населення

Нью-йорк, лос-анджелес, чикаго, 
лондон, Париж, франкфурт, Мі-
лан, Гонконг, Сінгапур, токіо; то-
кайдо, босваш, чипітс, Сансан, 
англійський мегалополіс, Рейн-
ський мегалополіс

Розселення, населений пункт, 
місто, урбанізація, субурбаніза-
ція, рурбанізація, агломерація, 
мегалополіс 

55 Міські поселення 
й міське населення 
в Україні

Міські поселення в Україні. Міське населен-
ня в Україні. Урбанізація

київ, Харків, Одеса 
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56 Сільське населення 
й сільські поселення 
в Україні

Сільське населення. Сільське розселення. 
Проблеми сільського розселення і його дослі-
дження 

Село, хутір

57 Расовий та етнічний 
склад населення світу

Расовий склад населення Землі. Етнічний 
склад населення Землі. Поділ країн за етніч-
ним складом. Найпоширеніші мовні сім’ї 
і мовні групи світу. Запобігання міжетніч-
ним конфліктам у світі, державах, міжосо-
бистісних відносинах

індія, індонезія, Росія, китай, Па-
кистан, Нігерія

людські раси, етнос, народ, 
мовна сім’я 

58 Етнічний склад насе-
лення України

Переписи населення як анкетування з пи-
тань етнічного походження. Найбільші ет-
нічні групи населення України за результа-
том перепису 2001 р. корінні народи й націо-
нальні меншини в Україні

Етнічні групи, корінні народи, 
національні меншини 

59 Релігійний склад насе-
лення світу та України

Релігійний склад населення світу. Релігій-
ний склад населення України

Релігія, християнство, іслам, 
буддизм

60 Зайнятість населення 
у світі

Поняття, пов’язані з оцінкою населення як 
економічної категорії. кількість економічно 
активного населення і безробіття у світі. 
Структура зайнятості населення у країнах 
різних соціально-економічних типів

Економічно активне населення, 
економічно неактивне населен-
ня, безробітні 

61 трудові ресурси й за-
йнятість населення 
в Україні

Характеристика економічно зайнятого насе-
лення в Україні. Поняття про трудові ресур-
си. Регіональні відмінності в забезпеченні ни-
ми. Соціально-професійна структура населен-
ня. Проблеми зайнятості населення України

трудові ресурси, демографічне 
навантаження

62 Узагальнення, перевірка і корекція знань за розділом «Населення 
України та світу»

РОЗДіл V. ПРиРОДа та НаСЕлЕННЯ  
СВОГО аДМіНіСтРатиВНОГО РЕГіОНУ

63 Географічне положен-
ня, адміністративно-
територіальний 
устрій, історія форму-
вання і розвитку

Географічне положення, його переваги та не-
доліки. Особливості адміністративно-терито-
ріального устрою, місцеві громади. історія 
формування і розвитку

адміністративно-територіальні 
одиниці України, райони, насе-
лені пункти 

64 Особливості природ-
них умов і ресурсів

компоненти природи. Природні ландшафти, 
взаємозв’язки між їх компонентами. антро-
погенні чинники їх формування. Мінеральні, 
земельні, водні, лісові, рекреаційні ресурси

Рельєф, геологічна будова, клі-
мат, поверхневі й підземні во-
ди, ґрунтово-рослинний по-
крив, тваринний світ

65 Природокористуван-
ня. Об’єкти природно-
заповідного фонду

Екологічна ситуація, її вплив на життєдіяль-
ність населення регіону. Об’єкти природно-
заповідного фонду. Раціональне використан-
ня природних ресурсів та охорона довкілля

Природокористування, ресур-
си: природні, мінеральні, зе-
мельні, водні, лісові, рекреа-
ційні 

66 Населення кількість, структура населення та чинники, 
що на неї впливають: природний і механіч-
ний рух. Етнічний склад населення. Особли-
вості зайнятості населення. Рівень урбаніза-
ції та населені пункти регіону

Густота населення, природний 
рух, механічний рух, урбаніза-
ція, зайнятість населення, ста-
тева структура населення, віко-
ва структура населення
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67 Узагальнення, перевірка і корекція знань 
за розділом «Природа та населення свого 
адміністративного регіону»

68 Узагальнююче повторення

69

70


